วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง – A Symphony of Lights

 ( - / - / เย็น )

06.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ K ประตู 7
สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
08.25 น.
ออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ HX768
12.10 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานใหม่ เช็กลัปก๊อก สนามบินแห่งนี้ลงทุนด้วยเงินจานวนมหาศาลร่ วมแสนล้านด้วย
การถมทะเลเป็ นเกาะขนาดมหึมา เพื่อสร้างสนามบินโดยเฉพาะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว ให้ท่านรอหัวหน้าทัวร์ ณ สายพาน รับกระเป๋ า เพื่อนาท่านออก ทางออก B เพื่อพบไกด์ทอ้ งถิ่น
***************************************************************************************************

กระเช้ านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่ อมแซม ตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน เนื่องจากเปลีย่ น
สายเคเบิล้ ทั้งหมด ทางบริษทั ฯ นาคณะ ขึน้ ไหว้พระโดยใช้ รถแทน
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นาท่านเดินทางสู่ เกาะลันเตา ซึ่ งมีขนาดใหญ่เป็ นสองเท่าของเกาะฮ่องกง และเป็ นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
ในคาบสมุทรฮ่องกง นาท่านนัง่ รถโค้ ชท้องถิ่น ขึ้นด้านบน พบกับสถาปั ตยกรรมจีนโบราณของหมู่บา้ น
นองปิ ง บนพื้นที่ 1.5 เฮคตาร์ ด้านบนท่านจะพบกับ “หมู่บา้ นนองปิ ง” ซึ่ งมีร้านค้ามากมายอาทิเช่น ร้านขาย
ชา, ร้านขายตะเกียบ รวมไปถึงโรงหนังที่เกี่ยวกับตานานของพระพุทธเจ้าและเรื่ องเล่าเกี่ยวกับลิงสามตัว(ค่า
เข้าชมโรงหนังสาหรับสองเรื่ องนี้ไม่รวมอยูใ่ นค่าบริ การ) นาท่านสักการะองศ์พระใหญ่วดั โป่ หลินบนเกาะ
ลันเตา ท่านสามารถเดินขึ้นบันไดเพื่อขึ้นไปสักการะ พระใหญ่เทียนถาน(พระใหญ่โป่ วหลิน) ซึ่ ง
ประดิษฐานอยูด่ า้ นบน องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ ถึง 200 แผ่น หนัก 250 ตันและสู ง 34 เมตร
องค์พระหันพระพักตร์ ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริ เวณทะเลจีนใต้
จากนั้นนาท่านลงจากเขา เพื่อช้อปปิ้ ง สิ นค้า HONGKONG FACTORY OUTLET ที่ตุงชุง แหล่งรวมเสื้ อผ้า
แบรนด์เนมมากว่า 40 แบรนด์ดงั ลดราคามากกว่า 70% ,รองเท้ากีฬา ,ร้านอาหาร ,ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ตฯลฯ
ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตคาร
นาท่านชม A Symphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่ มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่าคืน การแสดงมัลติมีเดีย
สุ ดตระการตานี้ได้รับการบันทึกในกินเนสบุค๊ ว่าเป็ นการแสดงแสงและเสี ยงแบบถาวรที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก
ครอบคลุมอาคารและตึกระฟ้ าสาคัญๆ ที่ต้ งั อยูส่ องฝากฝั่งของอ่าววิคตอเรี ย รวมกว่า 40 แห่ง บนดาดฟ้ าของ
ตึกเหล่านี้จะประกับประดาด้วยแสงไฟ ซึ่ งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่ องแสงสว่างตระการตาเป็ นสี ต่างๆ แสดงให้
เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL / CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สองของการเดินทาง

เช้ า

ฮ่องกง- มาเก๊า-เวเนเชี่ยน

 ( เช้า / เที่ยง / - )

 รับประทานอาหาร แบบติ๋มซา ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ มาเก๊าโดยเรือเฟอร์ รี่ (1 ชั่วโมง) “มาเก๊า” ในอดีตมาเก๊าเป็ นเพียงแค่หมู่บา้ นเกษตรกรรม
และประมงเล็กๆ โดยมีชาวจีนกวางตุง้ และฟูเจี้ยนเป็ นชนชาติด้ งั เดิม จนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาว
โปรตุเกสได้เดินเรื อเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้าขายกับชาวจีน และมาสร้างอาณานิคมอยูใ่ นแถบ
นี้ที่สาคัญคือชาวโปรตุเกสได้นาพาเอาความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านสถาปั ตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตะวันตกเข้ามาอย่างมากมาย
นาท่านชม เจ้ าแม่ กวนอิมริมทะเล หรื อ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วย ทองสัมฤทธิ์ ทั้งองค์ มีความสู ง
18 เมตรหนักกว่า 1.8 ตัน ประดิษฐานอยูบ่ นฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อยสะท้อนกับแดดเป็ นประกาย
เรื องรองเหลืองอร่ มงดงามจับตา
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นาท่านเดินทางสู่ วัดอาม่ า เป็ นวัดเก่าแก่ เป็ นต้นกาเนิดชื่ อเกาะมาเก๊า มี สาม ศาล ไม่มีศาลพระพุทธมีแต่
อาม่าหรื อเจ้าแม่ทบั ทิมอยูท่ ้ งั สามศาล
นาท่านชม วิหารเซนต์ ปอล โบสถ์แห่งนี้เคยเป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์ปอล ซึ่ งก่อตั้งในปี 1594 และ
ปิ ดไปในปี 1762 และเป็ นมหาวิทยาลัยตามแบบตะวันตกแห่งแรกของเอเชียตะวันออก โบสถ์เซนต์ปอล
สร้างขึ้นในปี 1580 แต่ถูกทาลายถึงสองครั้ง ในปี 1595 และ1601 ตามลาดับจนกระทัง่ เกิดเพลิงไหม้ในปี
1835 ทั้งวิทยาลัยและโบสถ์ถูกทาลายจนเหลือแต่ดา้ นหน้าของตึกฐานโบสถ์ส่วนใหญ่และบันไดหน้า
ด้านหน้าของตึกแสดงให้เห็นถึงสไตล์ผสมระหว่างตะวันออกและตะวันตกและมีอยูท่ ี่นี่เพียงแห่งเดียว
เท่านั้นในโลก นาท่านช้อปปิ้ งย่าน เซนาโด้ สแควร์ ถือได้วา่ เป็ นทาเลทองทางธุ รกิจของมาเก๊าเพราะรวบรวม
สิ นค้าคุณภาพและร้านค้าต่างๆไว้มากมาย มีเสื้ อผ้าทุกแบบทุกสไตล์ และยังมีสินค้าจากโรงงานผูผ้ ลิตสิ นค้า
ต่างๆของมาเก๊าวางขายอยูด่ ว้ ยเรี ยกว่าช้อปปิ้ งที่นี่แห่งเดียวก็คุม้ เกินพอ.
จากนั้น แวะชิม ร้ านขนม ที่ข้ ึนชื่อของมาเก๊า
เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมบรรยากาศภายในบริ เวณของ VENATIAN HOTEL ตกแต่งด้วยสถาปั ตยกรรมแบบบารอคธี ม
ของโรงแรมเป็ นแบบสถาปั ตยกรรมประวัติศาสตร์ ของชาวเวนิส ท่านจะได้พบกับร้านค้าช้อปปิ้ งกว่า 350
ร้าน มีท้ งั สิ นค้าแบรนด์เนมมากมายให้ท่านเลือก และยังมีสปาสุ ดหรู หราให้ท่านเลือกใช้บริ การ มีร้านอาหาร
กว่า 20 ร้านและที่นงั่ รองรับกว่า 1,000 ที่นงั่ ภายในมีเนื้ อที่กว้างขวางที่สามารถใช้ในการจัดนิทรรศการ หรื อ
สัมมนา และท่านยังสามารถล่องเรื อกอนโดล่าภายในเวเนเชี่ยน (ไม่รวมในค่าทัวร์ )
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั ... GRANDVIEW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เช้ า

มาเก๊า-ฮ่องกง-ซิ ตี้ทัวร์-กรุงเทพฯ

 ( เช้า /เที่ยง / - )

 รับประทานอาหาร ณ โรงแรมทีพ่ กั นาท่านเดินทางสู่ ฮ่ องกง โดยเรือ Ferry ( 1 ชม. ) ...
นาท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “แชกงหมิว” ถูกกล่าวขานให้เป็ นปลายทางของ การแก้
ชง ตามความเชื่ อที่วา่ การหมุนกังหัน จะช่วยหมุนชี วติ พลิกผันจากร้ายกลายเป็ นดีได้ และการเริ่ มต้นปี ใหม่
หลังวันตรุ ษจีน จะต้องมีการแก้เคล็ดที่นี่ โดยความเชื่อของชาวฮ่องกง กังหันลม จะพาชีวติ ราบรื่ นล้อลมและ
ธุ รกิจเงินทองวิง่ ฉิ ว เหมือนกังหันลู่ลม
นาท่านเยีย่ มชมโรงงานจิวเวอร์ รี่ที่ข้ ึนชื่อของฮ่องกง ท่านชมหยก เป็ นสิ นค้าโอท็อปท้องถิ่นของฮ่องกง
พร้อม ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่ งถือเป็ นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค
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เทีย่ ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านไหว้พระ วัดหวังต้ าเซียน (WONG TAI SIN TEMPLE) เป็ นวัดที่มีอายุกว่าครึ่ งศตวรรษรายล้อม
ด้วยอาคารที่พกั อาศัยของการเคหะ วัดแห่งนี้ข้ ึนชื่ อด้านอิทธิ ฤทธิ์ ในการ ดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บ จึงได้รับ
การนับถือเป็ นพิเศษจากบรรดาคนป่ วย ในช่วงวันก่อนตรุ ษจีนจะดีต่อสุ ขภาพมากๆ เนื่ องจาก วัดนี้ ได้รับ
ความนิยมและศรัทธาจากชาวฮ่องกงอย่างมาก

18.00 น.
19.50 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน ฮ่องกง แอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ HX 765 (ไม่ บินพุธและ
อาทิตย์) / HX 761 (22.45-00.45)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**********************ขอบพระคุณอย่างสู ง*****************************

การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้ องมีการเข้ าชมสิ นค้ าของทางรัฐบาล เพือ่ เป็ นการส่ งเสริมการท่องเทีย่ วดังกล่าวคือร้ านหยก
ร้ านบัวหิมะ ร้ านผ้าไหม ร้ านขนม ร้ านจิวเวอร์ รี่ เป็ นต้ น หากท่านใดไม่ เข้ าร้ านดังกล่าวจะต้ องจ่ ายค่ าทัวร์ เพิม่ ทางบริษัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว

** หากท่ านทีต่ ้ องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาาการออก
ตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **

กาหนดเดินทาง
19-21, 20-22 , 26-28 , 27-29

พฤษภาคม
2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 ,
17-19, 23-25 , 24-26

มิถุนายน

1-3,14-16,15-17,21-23,
22-24,28-30

กรกฎาคม
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ผู้ใหญ่
(ห้ องละ 2 ท่ าน)
ท่ านละ

เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน

เด็ก(ตา่ กว่ า 12 ปี )
ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน

พักท่ านเดียว

18,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.-

18,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.-

18,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.-

เพิม่

อาษาฬหบูชา CX 8-10 กรกฎาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15

21,900.-

20,900.-

19,900.-

4,500.-

19,900.-

18,900.-

17,900.-

4,000.-

21,900.-

20,900.-

19,900.-

4,500.-

18,900.-

17,900.-

16,900.-

4,000.-

21,900.-

20,900.-

19,900.-

4,500.-

ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25
4-6,5-7,18-20,19-21,25-27,
26-28

วันแม่ CX

สิงหาคม

11-13

สิงหาคม

ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX709 22.25-00.15
1-3,2-4,8-10,9-11,15-17,1618,22-24,23-25

กันยายน

ปิ ยะ CX 21-23 ตุลาคม
ไฟส์ขาไป CX700 08.15-12.15
ไฟส์ขากลับ CX617 21.30-23.25

กรณี กระเช้ านองปิ ง 360 ปิ ดปรับปรุงซ่ อมแซม นาคณะ ขึน้ ไหว้พระโดยใช้ รถแทน
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั อัตราแลกเปลี่ยนและภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงที่เกินกว่าที่กาหนด*
** 8-10 ท่าน ออกเดินทางไม่มีหวั หน้าทัวร์ 15 ท่ าน ออกเดินทางมีหวั หน้าทัวร์ / โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ คานึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นหลัก**

อัตราค่ าบริการรวม ค่าตัว๋ เครื่ องบินกรุ งเทพ-ฮ่องกง-กรุ งเทพ (ตัว๋ กรุ๊ ป)/ ภาษีสนามบินทุกแห่ ง //ค่าธรรมเนี ยมภาษีน้ ามัน //
ค่าประกันภัยทางอากาศ // ค่าที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการ//ค่าธรรมเนี ยมสถานที่ ท่องเที่ ยวตามโปรแกรม // ค่ารถโค้ช
ปรับอากาศเดินทางตามรายการ //ค่าอาหารตามรายการ //ค่าน้ าหนักสัมภาระตามที่สายการบินกาหนดท่านละ 20 กิ โลกรัม //
ทุกที่นงั่ มีประกันอุบตั ิเหตุวงเงินหนึ่งล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการไม่ รวม ค่าทิปกระเป๋ าขึ้นห้องพัก //ค่าทิปไกด์,คนขับรถและหัวหน้าทัวร์ วันละ 500 บาท /1 ลูกค้า/ตลอดทริ ป
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// ค่าทาหนังสื อเดินทาง //ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ไม่ใช่พาสปอร์ ตไทย //ค่าน้ าหนักเกินพิกดั ที่สายการบินกาหนด//ค่าใช้จ่าย
ส่ วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ //ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% // ทัวร์
ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีแจกกระเป๋ า // ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ที่เกินราคาที่กาหนดไว้

เอกสารทีต่ ้ องใช้ : หนังสื อเดินทางที่ยงั มีอายุใช้ได้จนถึงวันเดินทางต้องไม่ต่ากว่า 6 เดือน ,มีหน้าว่างไม่ต่ากว่า 2 หน้า
เงื่อนไขการจอง
1.มัดจาท่านละ 5,000 บาท (ยกเว้นช่วงเทศกาล ท่านละ 10,000 บาท) พร้อม FAX สลิปการโอนเงินและหน้าหนังสื อเดินทาง
มาที่ บริ ษทั ฯ ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ภายใน 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
2.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 15-30 วัน ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทัวร์ ในทุกกรณี
3.ยกเลิกการเดินทาง ภายใน 10-14 วัน คิดค่าใช้จ่าย 100 เปอร์เซ็นต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
หมายเหตุ คณะทัวร์ ครบ 8-10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์ แต่มีไกด์ทอ้ งถิ่นพูดไทยรับ) คณะทัวร์ ครบ 15 ท่าน มี
หัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ//บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม
ขึ้นอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง, ภัยธรรมชาติ แต่ยงั คงจะรักษามาตรฐานการให้บริ การ
และยึดถือผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ // เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์
การใช้บริ การใดๆ บริ การหนึ่ง ตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี // ราคาอาจมีการปรับขึ้นโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ที่มีอตั ราแลกเงินมีการ
เปลี่ยนแปลงจนกระทบกับราคาทัวร์ หรื อสายการบินปรับขึ้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ / หรื อรัฐบาลจีนและฮ่องกงประกาศ
ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

เนื่องจาก ฮ่ องกง รณรงค์เรื่องการใช่ ถุง กรณีไปซื้อของตามร้ านค้าทุกร้ านโดยถ้ าต้ องการถุงจาก
ร้ านค้า ต้ องจ่ ายเพิม่ อีก 50 เซ็นต์ กรุณา พกถุงผ้าไปด้วยทุกครั้งที่จบั จ่ายซื้อของทุกชนิด

HKGEK_5 HKG-MFM-3D

